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قسم رؤى بلجيكية

األيام في عيون ضيوفها



دأب مهرجــان أيــام قرطــاج الســينمائية منــذ نشــأته علــى فســح المجــال واســعا  للمنظمــات والجمعيــات والهيئــات 
الحقوقيــة التونســية واالفريفيــة والعالميــة المدافعــة عــن الحريــات والقيــم االنســانية الكبــرى  للتفاعــل مع مبادئه 

التــي مــن أجلهــا بعــث ومــن أهمهــا الدفــاع بواســطة فــن الســينما عــن قضايــا الشــعوب ومشــاغلها... 
خــال الــدورة الثانيــة والثاثيــن تــم رصــد ثاثــة جوائــز هامــة تــم االعــان عنهــا يــوم مســاء الجمعــة 5 نوفمبــر 2021 

وهــي:
ــــ » جائــزة االتحــاد العــام التونســي للشــغل » ورصــدت ألفضــل ميكســاج والتــي تكونــت لجنــة تحكيمهــا مــن المخرجــة 
كوثــر الحمــري )تونــس( والجامعــي والممثــل االســعد الجموســي )تونــس( ومهنــدس ميكســاج صوت ســامي الغربي 

)تونــس( 
تحصــل عليهــا صابــر القبــاوي عــن عملــه فــي الميكســاج )مــزج الصــوت( فــي شــريط » علــى خطــاوي الحــرف » وهــو 

شــريط وثائقــي طويــل للمخــرج محمــد صالــح العرقــي.  
ــــ جائــزة االتحــاد الدولــي للصحافــة الســينمائية والتــي تكونــت لجنــة تحكيمهــا مــن المؤلفــة والناقــدة والمستشــارة 
ــا روباشيفيســكا والصحفيــة  الســينمائية الفرنســية ناديــا مفلــح والصحفيــة والناقــدة الســينمائية االوكرانيــة إيلين

والناقــدة الســينمائية التونســية ســميرة الدامــي 
وتحصل عليها: » ليومونغ جيريميا موساس » من ليسوتو عن شريطه » نار الربيع الدائمة » 

ــزة الجامعــة األفريقيــة للنقــد الســينمائي والتــي تكونــت لجنــة تحكيمهــا مــن الصحفــي والناقــد الســينمائي  ــــ جائ
الكنغولــي جــورج نــزوزي ســامبياكو والصحفــي والناقــد الســينمائي النيجيــري فرانكليــن تشوكونوتســو أوجوبــود 

والصحفيــة والناقــدة والمخرجــة الســينمائية التونســية نرجــس طرشــاني.
وتحصل عليها شريط » حلم » َ)argu( للمخرج عمر بلقاسمي من الجزائر 
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فريق تحرير النشرية:

ناجية السميري ـ نايلة الغربي ـ كمال الشيحاوي ـ هيثم حوال ـ إيمان 
عبد الرحماني ـ نزيهة غضبان ـ شيماء العبيدي ـ عادل عبيد ـ

الجوائز الموازية 

قرطــاج  أليــام  والثالثيــن  الثانيــة  الــدورة  فعاليــات  ضمــن 
والصــورة  للســينما  الوطنــي  المركــز  أطلــق  الســينمائية 
طلــب عــروض الختيــار أربــع شــركات إنتــاج ســينمائية لتنفيــذ 
عمليــة أربعــة أفــالم قصيــرة لروايــات تونســية مســتمدة 
مــن التــراث األدبــي التونســي مختــارة مــن قبــل لجنــة درســت 
مــا ال يقــل عــن األربعيــن مشــروعا وقــد فــازت بهــا األفــالم 
ــن عثمــان و«إقــرأ« لســنية زرق  ــاس ب التاليــة: »ســلوى« إلين
العيــون وإبراهيــم لطيــف و«بقشــيش« لحســان المرزوقــي 

نعنــاع  لفــارس    »pomme d’amour»و

أربعة أفالم من التراث األدبي التونسي 
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منــذ ســنوات، يولــي المهرجــان أهميــة كبــرى لــدول الجنــوب مــن خــالل 
األقســام الموازيــة للبرمجــة الرســمية، وفــي كّل ســنة، تتــّم أيضا دعوة 
مــن يمّثــل أحــد بلــد ان الشــمال، هــذه الســنة، تمــت اســتضافة بلجيكيا، بلد 
يقــّدم ســينما مختلفــة عــن بقيــة دول أوروبــا، ولنــا معــه عالقــة ممتــّدة 
تفــوق الخمســين ســنة مــن التعــاون ســواء علــى مســتوى التعليــم أو 

اإلنتــاج واإلنتــاج المشــترك.

رؤى بلجيكية: محور نقاش في أيام قرطاج السينمائية
تـــم تحديـــد اختيـــار بلجيـــكا لســـببين. مـــن ناحيـــة األولــى ألن الســـينما 
البلجيكيــة تميـــزت بتنوعهــا وحيويتهــا ويتضـــح ذلـــك مـــن خـــالل أعمـــال 
ــن  ــدا عـ ــينما ال تكــف أبـ ــة أخـــرى، فهــي السـ ــن ناحيـ ــد. ومـ ــل الجديـ الجيـ
البحـــث فـــي قضايـــا ذات صلـــة ســـديدة بالطابـــع الشـــمولي والعالمـــي 
الـــذي يمســـنا جميعـــا، مثـــل مســـألة النســـب أو أزمـة الحيـــاة الزوجيـة أو 
تحـــّوالت الهويـــة الفرديـــة. يتميز البرنامـــج الـــذي تقترحه أيام قرطادج 
الســينمائية بقراءتــه الفريـــدة للمجتمـــع باإلضافــة إلـــى إمكانيــة لقـــاء 
ثقافــي. نجحــت كل مــن تونــس وبلجيــكا فـــي تكويـــن روابـــط صداقـــة 
وتبـــادل وحـــوار. بهـــذه المناسبة، ومـــع األخـــذ بعين االعتبار الـــدور البـــارز 
الـــذي تلعبـــه الســـينما البلجيكيـــة فـي المشـهد الســـينمائي العالمـي.
فــي هــذا اإلطــار، تــم تنظيــم قســم رؤى بلجيكيــة المتضّمــن لســبعة 
 L’ENFANT ،لجوواكيــم الفــوس LES INTRANQUILLES أفــالم وهــي
SALAMANDRE لتييو ديغان، L’EMPIRE DU SILENCE لتياري ميشــال، 
 LOLA ،ســتيفان ســتريكور ،L’ENNEMI ،لبــاس ديفــوس GHOST TROPIC
ماســيت  ألوليفيــي   DUELLESو ميشــيلي  للــورون   VERS LA MER

ديبــاس.

كمــا تــم صبيحــة تنظيــم نــدوة حــول التوجهــــات الراهنــــة فــــي الســــينما 
البلجيكيــــة وظــــروف اإلنتــــاج والتوزيــــع باإلضافــــة إلــــى فــــرص التبــــادل 
والتعـــاون بيـــن تونــس وبلجيكيــا. حضــر النــدوة كل من المخــرج البلجيكي 
تيــاري ميشــال الــذي يشــارك فــي قســم رؤى بلجيكيــة بفيلمــه األخيــر 
مؤسســة  مديــر  ســالنس  كريســتيان  والســيد   L’empire du silence
دلــدول،  حســن  التونســي  والمخــرج  والمنتــج  بروكســال،  والونــي 
ــكا ومختــص  باإلضافــة إلــى الصحبــي كريــم، تونســي مقيــم فــي بلجي
فــي مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج، لــه مشــاركات فــي العديــد مــن األعمــال 
الســينمائية، والمخرجــة التونســية ســارة العبيــدي والمخــرج والمنتــج 

التونســي ســليم قريبــع. 

نحو تثمين المكاسب وبناء المستقبل
تعــود العالقــات التونســية البلجيكيــة فــي مجــال الســينما إلــى خمســين 

 أيام قرطاج السينمائية: قسم رؤى بلجيكية
الممثلة المصرية بسمة 

عضوة لجنة تحكيم العمل األّول

 شيماء العبيدي 
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لكــن  المشــتركة.  اإلنتاجــات  مــن  العديــد  البلديــن  بيــن  وتجمــع  ســنة، 
قبــل اإلنتــاج، تحمــل بلجيكيــا اثنيــن مــن أهــم الجامعــات المختصــة فــي 
المجــال الســمعي البصــري؛ INSAS و IAD، وقــد كونــت هــذه الجامعــات 
مجموعــة مــن كبــار المخرجيــن التونســّيين وســاهمت بجــزء كبيــر فــي مــّد 

جســور التواصــل الثقافــي بيــن البلديــن. 
ــي أنتجــت  ــر مــن األفــالم التونســية الت ــكا الكثي ــن تونــس وبلجي تجمــع بي
بشــكل مشــترك بفضــل أطــر التعــاون التــي تربــط البلديــن باإلضافــة إلــى 
مختلــف وســائل الدعــم التــي تقّدمهــا بلجيــكا للســينما التونســية، ونذكــر 
مــن بيــن المخرجيــن الحاصليــن علــى هــذه األنــواع مــن الدعــم كل مــن 
محمــود بــن محمــود، هنــد بوجمعــة وكوثــر بــن هنيــة والقائمــة تطــول. 
يتمّيــز التعــاون مــع نظــم اإلنتــاج البلجيكيــة بالكثيــر مــن الجدّيــة والتفاعــل 
اإليجابــّي  األثــر  التونســية علــى  الســينما  اإليجابــي، ويتفــق مهينّيــو 

خــالل أيــام قرطــاج الســينمائية، تعــرض الكثيــر مــن األفــالم مــن مختلــف الجنســيات، لكــّن هــذا المهرجــان، األول مــن نوعه فــي إفريقيا والعالــم العربي، 
هــو كذلــك منّصــة لتبــادل اآلراء والتجــارب حــول الســينما ليــس فقــط كفــّن وإّنمــا كمهنــة أيضــا. لذلــك، نجــد فــي كّل دورة منــذ تأســيس أيــام قرطــاج 

الســينمائية، هامشــا كبيــرا يخّصــص للقــاءات والنقاشــات حــول واقــع الســينما ومســتقبلها فــي منطقتنــا.

التــي تتركــه مثــل هــذه المبــادرات حيــث يظهــر ذلــك علــى القيمــة الفنّية 
للفيلــم ليكــون عمــال متكامــال وقابــال للترويــج فــي جميــع أنحــاء العالــم.

كذلــك، تجمــع بيــن المركز الوطني للســينما والصورة بتونس ومؤسســة 
والونــي بروكســال ببلجيكيــا مجموعــة مــن اتفاقيــات الشــراكة الموقعة 
منــذ ســنوات. وقــد أّكــد الســيد ســليم درقاشــي مديــر عــام المركــز علــى 
أهميــة تطويــر هــذه االتفاقيــات ومراجعتهــا بمــا يتماشــى مــع تطــورات 
المهنّييــن  وتطلعــات  حاجيــات  ومختلــف  البلديــن  مــن  بــكل  الســينما 
بالقطــاع. ومــن جهتــه، عــّرج الســيد كريســتيان ســيالنس علــى االنطــالق 
فــي العمــل بيــن المؤسســتين علــى تحييــن هــذه االتفاقيــات لتشــمل 
كّل جوانــب التكويــن واالنتــاج والتوزيــع الســينمائي فــي كل مــن تونــس 

وبلجيكيــا. 

جانب من فعاليات الندوة

ــام قرطــاج الســينمائية  ــى أي ــزل ضيفــة عل ــة بســمة تن ــة المصري الممثل
لتكــون إلــى جانــب التونســي رمســيس محفــوظ واحــدة فــي عضويــة 
لجنــة تحكيــم »العمــل األول » الحاملــة الســم مؤســس هــذه التظاهــرة 
العريقــة وهــو الســينمائي الطاهــر شــريعة، التــي يرأســها البوركينــي 

ســيكو تــراوري.  
لعبــت بســمة أوّل أدوارهــا الســينمائية مــع المخــرج المصــري الكبيــر 
يســري نصــر اهلل، بدايــة نوعّيــة، طبعــت فيمــا بعــد كّل خيــارات هــذه 
الممّثلــة التــي تتّســم أدوارهــا واألعمــال التــي شــاركت بهــا بالكثيــر مــن 

العمــق والخصوصّيــة الجماليــة والفنيــة. 
حقــوق  عــن  الّدفــاع  فــي  تخّصصــت  حقوقّيــة  وأّم  صحفــّي  أب  مــن 
المــرأة، ترّبــت بســمة فــي عائلــة مثّقفــة ومتحــّررة، علــى مبــادئ وقيــم 
اجتماعيــة جعلــت منهــا غيــر شــبيهة بالعديــد مــن الممّثــالت مــن جيلهــا 
أو بعــده. هــي حفيــدة يوســف درويــش مؤســس الحــزب الشــيوعي 
المصــري وكان لــه دور كبيــر فــي تربيتهــا علــى مبــادئ الحريــة والنضــال، 
مــع  بالمقارنــة  أدوراهــا  وقّلــة  تحّفظهــا  رغــم  شــهيرة  فّنانــة  هــي 
ــر جّدهــا كثيــرا فــي بنــاء شــخصّيتها. مثّقــف كبيــر، قــاد  نجــوم جيلهــا. أّث
مظاهــرات ضــّد دولــة االحتــالل، خلــق فيهــا ذلــك الجانــب الثائــر علــى كّل 

القيــود االجتماعيــة وخاصــة الجماليــات النمطيــة فــي الفــن. 
رغــم انتمــاءات عائلتهــا السياســّية، لــم تدعــم بســمة أي جهة سياســية، 
واعتبــرت نفســها ممّثلــة فــي المقــام األول. لــم يمنــع كّل هــذا دعمهــا 
لــكّل القضايــا العادلــة فــي مصــر ومشــاركتها فــي العديــد مــن الحــركات 

االحتجاجيــة ضــّد أنظمــة القمــع التــي مــّرت علــى مصــر. 
أتمــت بســمة دراســتها الثانويــة فــي »مدرســة الليســيه الفرنســية«، 
ــّم عملــت كمذيعــة  تخرجــت مــن كليــة اآلداب قســم اللغــة اإلنجليزيــة، ث
فــي قنــاة النيــل للمنوعــات ثــم قنــوات دريــم واتجهــت بعــد ذلــك إلــى 
عالــم التمثيــل لتشــارك فــي العديــد مــن األعمــال التلفزيــة والدراميــة، 
وقــد تعاملــت فــي مســيرتها مــع مجموعــة مــن كبــار المخرجيــن فــي 

ــن. ــاع األفــالم الّصاعدي ــد مــن الشــباب وصّن مصــر ومــع العدي
تشــارك بســمة فــي أيــام قرطــاج الســينمائية بوصفهــا عضــوة لجنــة 
تحكيــم العمــل األول بعدمــا كانــت واحــدة مــن الممثــالت فــي فيلــم 
»ليل/خارجــي« الــذي شــارك فــي المســابقة الرســمية للمهرجــان ســنة 
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 صرّحــت بســمة إلحــدى الوســائل اإلعالميــة بكونهــا تتوّقــع “ أن تكــون 
هــذه الــدورة جّيــدة حيــث تتضمــن أفالمــا ممتــازة« وأنهــا »متشــوقة 

لمشــاهدة األفــالم ومتابعــة النقاشــات مــع أعضــاء لجنــة التحكيــم »

 شيماء 



»فضاء« عريق نوعي رافد للمنجز السينمائي في المنطقة 
األيام في عيون ضيوفها

المحافظة على الثواب واألسس التي ُبني عليها عامل نجاح واستمرار المهرجان 
إذ أكــد الممثــل والمخــرج الســينمائي اإليطالي جيانكارلو غواســتيال 
أن الــدورة الحاليــة للمهرجــان كانــت اســتثناء مقارنــة بمهرجانــات 
أخــرى انتظمــت فــي نفــس العــام رغــم أنــه زار تونــس عديــد المرات 
التونســية  والدراميــة  الســينمائية  األعمــال  بعــض  فــي  وشــارك 
والجزائريــة، إال أنــه يحضــر المهرجــان للمــرة األولــى. وفســر ذلــك 
بســبب  إلغاؤهــا  تــم  والتظاهــرات  المهرجانــات  »أغلــب  بقولــه: 
األزمــات التــي خلفتهــا الجائحــة الوبائيــة فــي الســنتين األخيرتيــن 
لكــن أيــام قرطــاج الســينمائية حافظــت علــى نفــس توجههــا علــى 
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نحــو حولــت العاصمــة وعــدة جهــات داخليــة إلــى أشــبه بحفــالت 
ســينمائية خلقــت ديناميكيــة الحظتهــا مــن خــالل تنقلــي في عدة 
جهــات فضــال عــن تطويــر تجربــة انفتــاح المهرجــان علــى الســجون 
والشــباب. مــن جانبــه اعتبــر المخــرج الســعودي الشــاب فهــد فايز 
أنــه يكفيــه شــرف المشــارك فــي األيــام نظــرا لمــا يمّثلــه لــه مــن 
حافــز يدفعــه للعمــل علــى المواصلــة وتطويــر تجربتــه باعتبــار 
أنــه يشــارك فــي هــذه الــدورة بفيلــم ّديــار حســمى« وهــو أول 

تجربــة لــه فــي األفــالم القصيــرة. 

نزيهة الغضباني 

                                            أسس وثوابت
فــي جانــب آخــر مــن حديثــه عــن »األيــام« نــوه المخــرج البلجيكــي تيــري 
ورؤى  أجيــال  اســتقطاب  فــي  العــام  هــذا  دورة  بأهميــة  ميشــال 
مختلفــة مــن الســينما اإلفريقيــة باعتبارهــا األقــرب أليــه مــن خــالل مــا 
قدمــه مــن أفــالم وثائقيــة فــي بلــدان إفريقيــة. وأفــاد أنــه بعــد أن 
حضــر فــي الــدورة الماضيــة كرئيــس للجنــة تحكيــم األفــالم الوثائقيــة 
»امبراطوريــة  عنوانــه  طويــل  وثائقــي  بفيلــم  العــام  هــذا  يشــارك 
الصمــت« تنــاول فيــه جانــب مــن خصوصيــة الزاييــر اإلفريقيــة وهــو 
موضــوع فــي تقديــره يتماشــى وتوجــه المهرجــان منــذ تأسيســه. 

وهــو تقريبــا مــا أكــده نبيــل الحاجــي، الناقــد واألكاديمــي الجزائــري 
المختــص فــي الفــن الســابع، الــذي ســبق أن واكــب عديــد الــدورات 
مــن هــذا المهرجــان. وقــال فــي نفــس الســياق: »نحــن نعتــز بتواصــل 
هــذا المهرجــان الــذي أواكبــه منــذ ثالثــة عقــود فــي الوقــت الــذي 
غابــت عديــد المهرجانــات األخــرى وصمــوده لمــدة عقــود كنســخة 
ــه  ــد التجــارب المشــابهة ل ــل أفــول وفشــل عدي متفــردة بذاتهــا مقاب
فــي المنطقــة العربيــة والقاريــة. وأعتقــد أن ذلــك يرجــع إلــى أبــرز 
عليهــا  تأســس  التــي  الثوابــت  علــى  األيــام  محافظــة  وهــو  عامــل 
مــع  تماشــيا  عرفهــا  التــي  والتطــورات  التغيــرات  رغــم  المهرجــان 

والرقمــي«.  والتقنــي  التكنولوجــي  التطــور 

مــن جانبــه أكــد الناقــد الســينمائي الســوري محمــد حجــازي أن »األيام« 
تظــل مكســبا للســينما النوعيــة ليــس التونســية فقــط وإنمــا العربيــة 
واإلفريقيــة والعالميــة نظــرا لنجــاح القائميــن عليــه فــي المحافظــة 
علــى نفــس التوجــه و«البصمــة« مضيفــا فــي نفــس الســياق: »أحضــر 
المهرجــان منــذ ســنة 1984 وأعتــرف اليــوم أنــه يظــل فــي طليعــة 
المهرجانــات الســينمائية ويحافــظ علــى نفــس توهجــه وألقــه رغــم 
ــة واألزمــات التــي عرفهــا العالــم. وهــو علــى خــالف  الظــروف الصعب
تجاريــة  أصبحــت  التــي  العربيــة  المنطقــة  فــي  المهرجانــات  أغلــب 
وال تهتــم إال بالبهــرج، بقــي وفيــا لســينما المؤلــف ولــم يلغهــا مــن 
برنامجــه رغــم التغييــرات التــي يفرضهــا العصــر ومتطلبــات المرحلــة«.

                                   رافد سينمائي 
ولئــن عبــر المنتــج اللبنانــي فــادي ديــب عــن اســتيائه لتراجــع حضــور 
ســينما بــالده فــي هــذه الــدورة مقارنــة بمــا كانــت عليــه فــي الــدورات 

الماضيــة بســبب تأثيــر األزمــات االقتصاديــة والسياســية علــى الفعــل 
يعتبــر  الحاجــي  نبيــل  فــإن  الســينمائي،  اإلنتــاج  وغيــاب  الثقافــي 
المهرجــان رافــدا للمنجــز الســينمائي الموجــود قبلــة الســاعين لنحــت 
مســيرة نوعيــة فــي المجــال علــى اعتبــار انــه يظــل فضــاء رحــب يلتقــي 
فيــه صنــاع الســينما مــن مخرجيــن ومنتجيــن ونقــاد وموزعيــن بمــا يفتــح 
آفــاق أرحــب لــكل التجــارب فضــال عمــا يتيحــه مــن فــرص لربــط العالقــات 

بيــن المبدعيــن وشــركات اإلنتــاج والتوزيــع. لذلــك أرجــع نجاحــه فــي ضبــط 
برمجــة متنــوع وشــاملة والمحافظــة علــى كل األقســام واألنمــاط واألركان 

ــة.   إلــى انفتاحــه علــى تجــارب مختلفــة وبمســتويات متفاوت
ســعادتها  عــن  بوركينافاســو  مــن  بــورو  كلــوي  عائشــة  عبــرت  فيمــا 
بالمشــاركة فــي هــذه الــدورة ضمــن المســابقة الرســمية لألفــالم الوثائقية 
بفيلــم »الذئــب الذهبــي«، وهــو إنتــاج مشــترك بوركينــي فرنســي، وهــي 
تعتبــر المشــاركة فــي هــذا المهرجــان مكســب لــكل ســينمائي مهمــا كانــت 
مســيرته وتجاربــه. نظــرا لمــا يتيحــه مــن فــرص للنقــاش والحــوار ومالقــاة 
الجمهــور الــذي يعــد بالنســبة لهــا اكتشــاف يحســب للمهرجــان وتؤكــد أن 

ــت الظــروف قاســية.  ــن تمــوت مهمــا كان ــا ل الســينما فــي إفريقي
نقاط للمراجعة

كمــا تطــرق أغلــب المتدخليــن فــي الحديــث عــن الــدورة الحاليــة للمهرجــان 
تنظيمــه  علــى  المشــرفة  الجهــات  إلــى  المقترحــات  بعــض  تقديــم  إلــى 
والدعــوة ألخذهــا بعيــن االعتبــار للمحافــظ علــى هــذا المكســب اإلفريقــي 

والعربــي وفــق تقديــر أغلبهــم. وذلــك بتوســيع مجــال المشــاركة خاصــة 
بالنســبة للتجارب الشــابة التي بدأت تكتســح المجال والعمل على احتضانها 
ومزيــد االنفتــاح علــى تجــارب عالميــة دون المســاس بخــط »األيــام« والعمــل 
علــى االســتفادة مــن الخبــرات المشــاركة بمــا يخــدم هــذا المشــروع المنــارة 

فــي المنطقــة.

                               نيلي كريم تشكر »األيام« 
الممثلــة  كتبــت  تونــس  فــي  صحفــي  تصريــح  بــأي  القيــام  رفضهــا  بعــد 
المصريــة نيلــي كريــم عنــد عودتهــا إلــى مصــر بعــد تكريمهــا فــي حفــل 
تويتــر  علــى  تغريــدة  الســينمائية  قرطــاج  أليــام  الحاليــة  الــدورة  افتتــاح 
بإمضــاء نيللــي كريــم وزوجهــا خالــد صــواف، أعربــت فيهــا عــن ســعادتها 
بهــذا التكريــم. إذ كتبــت: »شــرف لــي أنــي أتكــرم مــن مهرجــان عريــق مثــل 
أيــام قرطــاج الســينمائية، فهــو يهتــم بالســينما والفنانيــن، وســبق أن كــرم 

نجومــا كبيــرة مثــل الزعيــم عــادل إمــام«. 
أضافــت فــي نفــس التغريــدة: »ربنــا مــا يقطعلهــم عــادة، ويســتمروا فــي 

الــدورات المقبلــة، ويــزداد المهرجــان نجاحــا مــن عــام لعــام ». 

تباينــت مواقــف وآراء أغلــب ضيــوف المهرجــان مــن بلــدان عربيــة وإفريقيــة وأوروبيــة حــول الــدورة الحاليــة أليــام قرطــاج الســينمائية فــي المقابــل كان اإلجمــاع علــى وفــاء المهرجــان لتقاليــده 
وثوابتــه مــن حيــث التوجــه اإلفريقــي والعربــي مــع االنفتــاح علــى العالــم وقدرتــه علــى المحافظــة علــى ألقــه كمنصــة لســينما نوعيــة بنفــس مقاييــس التنظيــم الناجــح والناجــع رغــم منوهيــن بالــدور 
الكبيــر الــذي لعبتــه الهيئــات المديــرة المتعاقبــة علــى المهرجــان فــي تحــدي الصعوبــات واألزمــات التــي مــا انفكــت تؤثــر ســلبيا علــى المنجــز الثقافــي والفنــي بمــا فــي ذلــك الســينما وهــو مــا تجلــى 
باألســاس فــي تراجــع المهرجانــات والتظاهــرات الســينمائية فــي العقــود األخيــرة وأدى بــدوره إلــى تراجــع اإلنتــاج الســينمائي فــي البلــدان اإلفريقيــة والعربيــة والعالــم أيضــا ســواء بســبب أزمــة 

كوفيــد 19 أو قبلهــا. 



مديــر  طــرف  مــن  الترحيــب  بكلمــات  الفعاليــة  اســتهلت 
الوحــدة الســجنية وممثــل عــن الســجون واإلصــالح إضافــة 
أيــام  مهرجــان  إدارة  ممثــل  لعمــار  أشــرف  كلمــة  إلــى 
قرطــاج الســينمائية وأمــان اهلل األســود ممثــال عــن منظمــة 
مناهضــة التعذيــب كانــت العــروض متبوعــة بنقاشــات بيــن 
بمــدى  تأثــروا  الذيــن  والممثليــن،  والمخرجيــن  المودعيــن 
تجــاوب المودعيــن ومتابعتهــم الدقيقــة لتفاصيــل األفــالم 

أحداثهــا. والتركيــز مــع مجريــات 
 بالنســبة لفيلــم »أمــل« فقــد أخــذ النقــاش منحييــن، منحــى 
تركــز علــى  اإلشــكال الــذي تقــع فيــه األمهــات بيــن الرغبــة 
فــي رؤيــة نجاحــات األبنــاء مــن جهــة وعــدم تحمــل فراقهــم 
والهجــرة مــن جهــة أخــرى، وقــد أشــار أحــد المودعيــن إلــى 
أن هــذا الموضــوع يمكــن أن ينطبــق أيضــا علــى وضعيتهــم 
كمودعيــن بالســجن  حيــث يمكــن لخطــأ مــن طــرف األبنــاء أن 
يحــرم األمهــات واألوليــاء  عمومــا مــن معايشــة نجاحاتهــم  
وقد كان رد المخرجة أن الفيلم  قد سلط الضوء على جانب 
معيــن  وهــو هجــرة الكفــاءات وأشــارت إلــى أن األمهــات 
الاّلتــي ظهــرن فــي الفيلــم هــن شــخصيات حقيقيــة عانيــن 

الســينمائية  قرطــاج  أيــام  فعاليــات  تســتمر 
الجمعــة 5  يــوم  الرحــال  لتحــط  الســجون  فــي 
نوفمبــر فــي الســجن المدنــي بالــكاف والــذي 
كان المودعــون فيــه صحبــة مختلــف اإلطــارات 
الســجنية علــى موعــد مع عــرض الفيلم القصير 
الكــراي وهــو فيلــم  أمــال  أمــل« للمخرجــة   «
لقســم  الرســمية  المســابقة  فــي  مشــارك 
صحبــة  المخرجــة  بحضــور  الواعــدة.   للســينما 
ثــم  العيــاري.   الصالــح  محمــد  الصــوت  تقنــي 
فيلــم »فرططــو الذهــب« للمخــرج عبــد الحميــد 
المســابقة  فــي  يشــارك  والــذي  بوشــناق 
الرســمية لألفــام الروائيــة الطويلــة، بحضــور 
المخــرج والممثليــن محمــد السويســي وهالــة 

عيــاد وامــال الكــراي. 

رضوان العيادي 

مــن فــراق أبنائهــن بســبب الهجــرة للدراســة ، وأضافــت أن هــذا 
التدخــل يمكــن أن يكــون دافعــا لهــا ألعمــال قادمــة خاصــة وأنهــا 

مختصــة أيضــا فــي علــم االجتمــاع.
بالنســبة للمخــرج عبــد الحميــد بوشــناق فقــد عبــر عــن ســعادته 
بتواجــده بيــن المودعيــن حيــث أشــار إلى أنه ســبق أن قام بالتصوير 
لــه  لــه وتعنــي  التجربــة هــي األولــى  داخــل الســجن لكــن هــذه 
الكثيــر وســتظل راســخة فــي ذهنــه. وفــي إشــارة إلــى تدخــل أحــد 
المودعيــن حــول الصــورة القاتمــة التــي قدمهــا المخــرج عــن األب، 
أجــاب بوشــناق أنــه لــم يكــن قاســيا بــل هــو نقــل فكــرة أن شــخصية 
ــاء،  ــرا فــي المســتقبل عــن ســلوك اآلب ــاء ال تكــون مختلفــة كثي األبن
فالســلوك العنيــف لــالب بالضــرورة ســينعكس علــى ســلوك االبــن 
أن لــم يكــن نســخة منــه وهــو فــي هــذا اإلطــار ال يحاســب بــل يبعــث 

رســالة.
إعجــاب  علــى  اســتحوذ  الــذي  السويســي  محمــد  الممثــل  أمــا 
المودعيــن حتــى أنهــم أصــروا فــي كل تدخــل علــى تســميته معــز 
وهــو اســم الشــخصية فــي لفيلــم فقــد عبــر عــن ســعادته ايضــا 
الناحيــة  مــن  الفيلــم  بتفســير  قــام  المودعيــن  أحــد  وأن  خاصــة 
النفســية لنكنشــف انــه تقنــي ســامي فــي الصــوت ومتحصــل علــى 

دبلــوم موســيقى عربيــة.

أيــام قرطــاج فــي الثكنــات العســكرية هــذا القســم الــذي احدثتــه هيئــة 
الــدورة الثانيــة والثالثيــن يشــهد لليــوم الثالــث إقبــاال وتفاعــال كبيــرا 
بيــن صانعــي األفــالم وعناصــر الجيــش الوطنــي الذيــن واكبــوا األفــالم 

وتوقفــوا عنــد تفاصيلهــا بالتســاؤل والنقــاش.   

وفي الثكنات العسكرية 
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